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Dunakeszi készül Államtitkári látogatás
a váci Madách Imre
a járásközpont
Gimnáziumban
feladatainak ellátására
Dióssi Csaba
polgármester

Dunakeszi polgármestere szerint a város hosszú távú terveinek kidolgozása mellett 2011ben sikerült kiépíteni az eredményes önkormányzati működés szilárd alapjait, melyet jól
segít a szervezeti struktúrájában is megújult Polgármesteri Hivatal szakmai apparátusa.
Dióssi Csaba az idei tervekről
szólva kifejtette: 18 utca kap
szilárd burkolatot, tovább bővül a városi kerékpárút-hálózat, újabb körforgalmi csomópont épül. Megkezdődik a városközpont kiépítésének előkészülete, újra lesz Dunakeszi
Feszt, felkészülnek a járásközponti feladatok ellátására
is, s újdonságként évzáró bulival búcsúztatja a 2012-es esztendőt a város...
(Írásunk a 4. oldalon)

dr. Gloviczki Zoltán

Salamon Tamás igazgató meghívására nyílt nevelő testületi értekezletre érkezett
Vácra dr. Gloviczki Zoltán, közoktatásért felelős helyettes államtitkár. Az értekezleten Vác szinte összes intézményvezetője jelen volt, melynek témájául az új köznevelési törvényt választotta az igazgató. Zsúfolásig megtelt a Madách Imre Gimnázium aulája. A város vezetése a legmagasabb szinten képviseltette magát. Fördős Attila polgármester és Mokánszky Zoltán alpolgármester is megtisztelte jelenlétével
az értekezletet.

(Tudósításunk az 5. oldalon)
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– Polgármester úr, a sok
tennivaló közül mit tart a
legfontosabb feladatnak?
– Az első és legfontosabb feladat, hogy a hosszú idő alatt
kialakított intézményrendszert működtessük, a bevételek maximalizálásával. Miután két multinacionális cég,
az IBM és a GE távozott a városból, mintegy 1,7 milliárd
forint kiesik. Ez nem heverhető ki, a forráshiány befolyásolja a működést. Mivel működési hitel felvételére nem kerülhet sor, a város saját bevételeiből kell a kiesést pótolni.
Hogy a helyzet világosabb legyen: a 3,5 milliárdos iparűzési adóból 1,7 milliárd esik ki,
a maradék kilencven százalékát pedig elviszi a közoktatás,
amely 1,4 milliárd forintos terhet ró a városra. Az egyesületek támogatása, a művelődési
központ, az alulfinanszírozott
szociális ágazat is több százmilliót visz el.
– Egyelőre az intézményrendszerhez tartozik a
Jávorszky Ödön Kórház
is…
– A kórház eladósodása már
egy határértéken túl van, 2,5
milliárd a hitelállománya. Az
elmúlt két évben mintegy 500
millió forintot rakott be a város, és ez is hiányzik a városi
büdzséből. A rekonstrukciónak pedig 350 millió az önrésze, de valószínűleg további
200 milliót fog igényelni a várostól. Remélem, az önrészre
lesz központi forrás.
– Ha nem lesz más forrás, akkor mihez folyamodnak?
– Akkor fejlesztési célhitelt kell felvennünk, vagy kötvényt kell kibocsátanunk. A
Főtér-főutca program jelenlegi ütemének önrésze 400-450
millió forint, és azzal is számolnunk kell, hogy a mélyga-
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Interjú Fördős Attila polgármesterrel, Pető Tibor és

Várakozással teli

Egy igen nehéznek ígérkező év költségvetése készül(t) Vácon. A megcsappant iparűzési adóval, a
likviditási hitel törlesztésével, a kórház rekonstrukciójának befejeződésével, a mélygarázs várható
átadásával, a napokban felavatott megszépült belváros pénzügyi terheivel ugyanúgy számolni kell,
mint az intézményátadás várható hatásával. A városnak fel kell készülnie arra is, hogy Vác újra járásközpont lesz. A város jelenlegi helyzetéről és a további kilátásokról elsőként Fördős Attila polgármestert kérdeztük.

rázs esetében a parkolás nem
termeli ki a hitel részleteit.
Nekünk most nagyon fontos,
hogy precíz költségvetést készítsünk, mert csak annak elfogadása után vizsgálják a hitelfelvétel lehetőségét és a
kormány hagyja jóvá. További
teher a likvid hitel, ezért tárgyalunk az OTP-vel a 1,5 milliárdos hitel átütemezéséről is.
– Más lehetőségek nincsenek?
– De van egy optimista forgatókönyv is, ez a sikeres ingatlaneladás. A volt laktanya

értékesítése mintegy kétmilliárd forintot jelenthet, ami
kiegyenlíti a hiányt.
– Említette a mélygarázst. Számíthatnak rá a
váciak, hogy záros határidőn belül átadják?
– Egészen biztos az idei átadás. Tárgyalunk a hitelező bankkal, szeretnénk tulajdont is szerezni benne. De ha
a bankkal nem tudjuk időben
lezárni a tárgyalásokat, vagy
nem vezet eredményre, akkor
elállással is élhetünk. Ennek
azonban beláthatatlan követ-

kezményei lennének. Azzal
számolni kell, hogy a mélygarázs-beruházás hitelösszege
részben a költségvetést fogja terhelni. Korábban elindítottak olyan beruházásokat,
amelyeknek nem volt meg a
fedezete, és a terhek most jelentkeznek.
– A megújult belváros
mindenesetre még vonzóbbá teszi Vácot…
– Kiemelt turisztikai központtá szeretnénk tenni a várost, 50 millió forintot már
nyertünk pályázaton erre.
Bemutatható az átépített főtér, főutca, az állandó és időszaki kiállítások, a rendezvények, a kezdeményezések,
amelyek a főtérre vonzzák az
embereket.
Egyik eleme a helytörténeti anyag bemutatása is, amit
még ebben az évben meg akarunk valósítani. Az üresen
álló mozi épületében fokozatosan kamaraszínházat szeretnénk kialakítani, a közművelődési programokat decentralizálni. Tárgyalunk a
református egyházzal egy közösségi ház létrehozásáról
Kisvácon.

– Végül beszélnünk kellene a közigazgatás átalakulásáról, az állami és
önkormányzati feladatok
szétválasztásáról. Mi lesz
a váci intézmények sorsa?
– Szerettük volna megtartani intézményeinket, ha meg-

maradnak, nem lesz érdemi
ráhatásunk. Természetesen a
forrásokat is elvonják az önkormányzattól, várhatóan a
személyi jövedelemadó eddig
helyben maradt részét, a gépjárműadót, az iparűzési adó
egy részét. Az önkormányzatnál marad a szociális feladat, az óvoda, a közgyűjtemény.
– Ön szerint hogyan alakul a város jövője?
– Várakozással teli ez az
esztendő, de tisztul a kép.
Örülök, hogy a járás szerepet kap, itt lesz a járási kor-

Megújult Vác főutcája

valósul a feladatfinanszírozás, de az irány változott. Ki
fogják venni a kezünkből az
általános és középiskolákat,
az intézményvezetőket vis�szahívják, a járási hivatalok
pályáztatják a közintézmények irányítóit. Ha váciak is

mányhivatal. Az összevonások után lehet, hogy decentralizáció következik, visszakaphatunk valamit az intézményrendszerből, bár ez már
nem lesz ugyanaz. Mindenesetre 2013-ban pénzügyileg
kedvezőbbé válhat a helyzet.

egy kész mélygarázst szeretnénk átvenni és üzemeltetni, ami pedig a legfontosabb
a számunkra jelen pillanatban, az a térfelszín. Tárgyalásokon egyeztetjük ennek műszaki tartalmát.
– A polgármester úr évértékelőjében elmondta,
hogy jól halad a kórház
rekonstrukciója. Noha bírálta a Fideszt, mint koalíciós partnert, ám arról
nagyon elismerően nyilatkozott, ahogyan ön vezényli a kórház rekonstrukcióját.
– Az évértékelő beszédre kitérve több dolgot vissza
kell utasítanom, természetesen azt az utalást is, miszerint MSZP-vel „összeborul-

tunk” volna egy-egy döntés
meghozatalakor. Minden fontos kérdésben a polgármester
úr mellett szavazott a Fidesz,
és gazdasági alpolgármesterként egyetértek a költségvetési célkitűzésekkel. Csak
a tények kedvéért, a 2011-es
költségvetést módosító javaslat nélkül fogadta el a 7 fős
Fidesz frakció, a 2011-2014es költségvetési ciklustervet
szintén elfogadtuk. A 2012es költségvetésnél határozati
módosítás nélkül fogadtuk el
a polgármester úr javaslatát.
Én fejlesztésekért felelek.
Gazdasági alpolgármesterként támogatom azokat a célkitűzéseket, amiket a polgármester úr megfogalmazott.
Az kétségtelen, hogy szemé-

Racionalizált és ellenőrzött rendszer
Pető Tibor alpolgármester a beruházások helyzetéről,
az önkormányzat érdekeiről
Csökkenő adóbevétel mellett gyakorlatilag egy változatlan struktúrát kellett fenntartani, ami arra ösztönzött,
hogy egy takarékos rendszert építsünk ki, foglalta ös�sze az elmúlt évben végzett munkát Vác gazdasági területért felelős alpolgármestere. Pető Tibort ennek részleteiről és az idei év legfontosabb – közöttük a nagyberuházásokkal kapcsolatos - tennivalóiról kérdeztük.
– A takarékos rendszer
kiépítése, a megtakarítás
nem jelent egyben megszorítást is bizonyos területeken?
– Egy csökkenő bevételekkel rendelkező várost kellett
átvennie a vezetésnek, amely
egyetértett abban, hogy az
intézményi struktúrát meg
kell tartani. Ezért első körben a gazdasági társaságoknál és az olyan területeken
valósult meg a takarékosabb
rendszer, amit a gazdasági hivataltól és az önkormányzattól szerveztünk át. A vagyonhasznosítást, a főmérnökséget és a tisztán önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat szerveztük
egy elismert vállalatcsoporttá, ahogy ismertebb, holding-

gá. Ez már a megalakítás évében több tízmillió forint megtakarítást
eredményezett.
Értelemszerűen egy év lezárásakor, mondjuk májusban fogunk tiszta képet látni
eredményéről, ami akár százmilliót elérő megtakarítás is
lehet.
Természetesen
minden
megtakarítás érdeksérelmekkel jár. Egy politikai tanácsadó mondta azt, ha a közvagyont véded, akkor a magánvagyont támadod.
– Tehát, az önkormányzat nem az egyes területekre fordított összeget
csökkentette?
– Nem csökkentettük, hanem racionalizáltuk. És ellenőriztük... Korábban például,
a
hótakarításra,

síkosságmentesítésre egy keretszerződésben egy keretös�szeg volt biztosítva, ellenőrzések pedig nem voltak. Ezt
átalakítottuk úgy, hogy megrendelésre megy, ha esik a hó,
akkor adott a munka, ha nem
esik, akkor nincs. Meg van
szabva, hogy milyen utcákban
és hogyan történjen, és ezt ellenőrizni lehet. Az elmúlt évben kisebb fejlesztések is indultak, hogy kevesebb munkát adjon ki a holding külsős
vállalkozóknak. Beszereztek
egy fűkaszáló gépet, most pedig egy kátyúzó gépet, így jóval olcsóbban tudjuk végezni a feladatot. De az útkarbantartásra változatlan keretet biztosít az önkormányzat,
tehát a holding jóval több kátyút tud betömni egy évben.
Más városüzemeltetési feladat ellátása is célja, az eredmény és a szolgáltatásaiból
származó bevételek, például, a környező településeken
nyújtott szolgáltatások, tulajdonképpen az önkormányzat hasznát képezik. Legfrissebb példaként említhetem a

Városimázs Kft. által szervezett karácsonyi vásárt, ami
azt eredményezte, hogy a bérleti díjakból 20 faházat vásárolt.
Ezek a faházak gyarapítják az önkormányzat vagyonát, melyeket akár a Váci Világi Vigalom idején vagy más
rendezvényeken, más településeknek is bérbe adhatjuk.
– Nem kevés gondot okozhat a gazdasági területért, a fejlesztésekért felelős alpolgármesternek a
három városi nagy beruházás. Hogyan látja ezek
helyzetét?
– A Főtér-főutca program
keretében a megújult belváros átadásra került, és remélem, a mélygarázs ügye is
nemsokára megoldódik. Az
önkormányzat részére előnytelen szerződés és finanszírozási rendszer újratárgyalása van folyamatban, közvetlenül a bankkal tárgyalunk.
Hiányzik a rendszerből több
százmillió forint, ezt a munkát valakinek be kell fejeznie, és finanszírozni kell. Mi
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Mokánszky Zoltán alpolgármesterekkel

év elé néz Vác

lyi ügyekben voltak köztünk
nézeteltérések.
Az évértékelő beszédben az
utolsó néhány mondatot tartom irányadónak, és pedig
azt hogy a koalíció most működik, és valóban kiemelte a
kórház-rekonstrukciót. Egy
üzemelő kórházat kell felújítani, ami nagyon nehéz, mind
szakmailag, mind műszakilag. Ezt tetézi, hogy költségvetése, a mélygarázséval ellentétben, alultervezett. És
több olyan vélhetően előkészítési, tervezői, tervellenőri
hiba merült fel, amelyet most
hirtelen orvosolni kellett.

Az első szakasz határidőre
elkészült, tehát az E pavilon,
az F pavilon, a C épület patológiája és az ezeket összekötő
folyosó, most a használatbavételi engedélyt várjuk. A költöztetés után kerül sor a főépületre, és szeptemberre befejeződik a teljes projekt.
– Ami mintegy 2,5 milliárd forint, ebből 1,9 milliárd körül van az uniós támogatás. A többi az önkormányzati forrás, tehát az
önkormányzat számára jelentős áldozat, most már
annak tudatában, hogy az
intézményt államosítják.

– Az államosítás azt gondolom, jó irány, a finanszírozásnak és a feladatellátásnak
megfelelő elképzelés. Egy 150
ezer fős ellátási körzettel rendelkező kórház fenntartása
meghaladja az önkormányzat, a 35 ezer ember erejét.
Azt is lehet látni, hogy napjainkban az adósságállomány
már eléri a 2,5 milliárd forintot. A szocialista városvezetés irányítása alatt ugyanis
olyan kiszervezések, és közbeszerzési eljárások indultak,
és ezeknek kapcsán olyan
szolgáltatási
szerződések
köttettek, amelyek ehhez az

adósságállományhoz vezettek. A város különböző kiadásokra - átvállalt lízingdíjak, átvállalt költségek, a növekvő
gyógyszerkiadásokra, mosatási költségekre - két év alatt 480
millió forintot költött, ezen
túlmenően a rekonstrukciós
önrész 418 millió forint, valamint az önrészen felüli vállalások. Azt gondolom, hogy az
állam, ha viszi a tulajdont, el
kell vinnie azt az adósságállományt is, ami az alulfinanszírozottságból is adódott.
– Van erre esély?
– Nekünk az önkormányzat érdekét kell maximálisan

Vác a kultúra és a sport városa marad
Beszélgetés Mokánszky Zoltán alpolgármesterrel

A cél az, hogy megtartsuk az értékeinket, és hogy ugyanezen a szinten, ahogy eddig is, támogassuk mind a sportot, mind a kultúrát, nyilatkozta Mokánszky Zoltán, az
oktatásért, kultúráért, sportért felelős alpolgármester,
aki szívügyének tartja azt is, hogy ha arra lehetőség
van, továbbra is az önkormányzat működtesse a város
alapfokú és középfokú oktatási intézményeit. Az oktatás, a kultúra, a sport városi lehetőségeiről, esélyeiről
kérdeztük az alpolgármestert.

– Egy város életét alapvetően meghatározza iskolarendszere, kulturális
és sportélete. De mit tehet
egy önkormányzat, ha lehetőségei ezen a téren is
csökkennek?
– Vác városa 2003-tól a
Nemzet Sportvárosa, és
2010-től a Kultúra Magyar
Városa, kijelenthetjük, hogy
a város életében fontos szerepet tölt be mind a kultúra,
mind a sport. Az elfogadott
törvények természetesen kihatnak városunk életére is,
de hogy ebből mi és hogyan
fog megvalósulni, azt még
nem látjuk pontosan.
– Nyilván a legnagyobb
hatással járó változás az
oktatási rendszerrel kapcsolatos, ami Vácot, mint
iskolavárost, különösen
érzékenyen érinti…
– Vác városában olyan intézmények vannak, mint a
Boronkay György Műszaki
Középiskola és Gimnázium,

amely a szakközépiskolák
rangsorában országos szinten a második helyen van a
tanulmányi versenyeken elért eredményei, a továbbtanulási és a nyelvvizsga arány
alapján. Az eredményeiket
fantasztikusnak tartjuk, és
ez Vác városának is köszönhető. Ugyanez elmondható
a közgazdasági szakközépiskoláról is, mely ugyanezen
rangsorban a huszonötödik
helyen van.
A Madách gimnázium és a
kereskedelmi szakközépiskola is jól teljesít. A középfokú intézményekben, a váciak mellett, rengeteg a vidéki tanuló, még más megyékből is járnak ide, például, a
Boronkaynak olyan országos híre van, hogy többszörös a túljelentkezés, vannak
olyan szakok ahol tízszeres. Az, hogy itt ilyen eredmények születhettek, annak
köszönhető, hogy Vác városában olyan tanári kar, olyan

pedagógusok vannak, akik
kihozták a diákokból a maximumot. Vác Városának pedagógiai filozófiája, hogy minden gyerek tehetséges valamiben csak azt meg kell találni hogy miben. Ez pedig a
jó szakember, a jó pedagógus
dolga. Tanáraink amellett,
hogy jól képzettek szívügyüknek tekintik a minőségi oktatást. Ebből következik, hogy
ha arra lehetőség adódik, mi
mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy vis�szakapjuk és továbbra is mi
működtessük mind az alapfokú, mind a középfokú intézményeinket, mert nekünk ez
szívügyünk.
– Hasonlóan szívügyük,
hogy Vác ténylegesen is a
Kultúra Magyar Városa
maradjon? És van-e lehetőség erre a jelenlegi gazdasági helyzetben?
– Nagyon erős az a törekvés,
hogy Vácot minél jobban megismerjék, és minél többen jöjjenek ide, a Dunakanyar szívébe. A városban folyamatosan vannak kulturális programok, kezdődik a tavaszi fesztivállal, március 16-án, aztán
folytatódik majd a Váci Világi Vigalommal, amely idén a
huszadik és remélhetőleg különleges lesz. És mindezt úgy,
hogy kevesebb pénzből szeretnénk megrendezni, mint a
korábbi években, de hasonlóan bevonva a városi és egyházi intézményeket. Aztán
ahogy megyünk tovább az
időben, következnek az Őszi
Művészeti Hetek, és a sort
zárja a Téli Tárlat.
A Madách Imre Művelődési Központban a méltán világhírnévre szert tett váci Szimfonikus Zenekar évente több
alkalommal is fellép, emellett
a művelődési központ folyamatos színházi előadásokat
és kiállításokat szervez a művelődés és a művészet iránt
érdeklődők számára. Felzárkózunk az országos műsorokhoz is, mint a Megasztár vagy

az X-Faktor, ugyanis mi is keressük a tehetségeket. Ezekben a napokban indult el a
Dunakanyar hangja nevű rendezvény újabb sorozata. Dicsekedhetek is azzal, hogy
Kováts Veronika nálunk lett
a Dunakanyar hangja, aki aztán az X-Faktorban az ötödik
helyet érte el. Az idei selejtezőre már több mint kétszázan
jelentkeztek. De ismertebbé
tette a várost Toldi Tamás
is, aki többek között megírta
Vác dalát. Méltán vehetett át
országos elismerést tavaly.
– Pontosan meghatározható, hogy mennyit költ
kultúrára az önkormányzat?
– Tavaly közel negyvenmillió forinttal támogattuk a kultúrát, neves együtteseinket.
Emellett még mivel a kultúrához tartozik a művelődési központ, a könyvtár, az Értéktár és a Levéltár, ennek
működtetéséhez 2011-es évben 291 millió forintot adtunk. Decemberben nyitottuk
meg a Modern Művészetek
Házát, az idei évben szeretnénk bemutatni a Gádor gyűjteményt, és szeretnénk, ha a
négyszáz darabos, európai
színvonalú öntöttvas gyűjtemény is megtekinthető lenne
mindenki számára. Ez turisztikai szempontból is fontos,
ugyanúgy, mint a Sajdik vagy
a Hincz gyűjtemény, de szeretnénk, ha a múmiák is vis�szakerülnének Vác városába.
A turisztikához és a kultúrához is kapcsolódik az a pályázat, amelyet a városi és
elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése című projekthez nyújtottunk be, és ennek révén tudnánk fejleszteni
a vízi közlekedést is, amely a
város jobb megközelíthetőségét segítené.
– Vác a Nemzet Sportvárosa is 2003 óta…
– Vácon közel ötven egyesület van, amely azt hiszem,
hogy országos szinten is egyedülálló egy 35 ezer fős város-

Szeptemberre befejeződik a kórház rekonstrukciója

szem előtt tartani, azon kell
lennünk, mind a képviselőasszonynak, mind a polgármester úrnak, mind pedig nekem, hogy ez az adósságállomány eltűnjön, hiszen ezt az
önkormányzat nem fogja tudni finanszírozni. Ez az ön-

ban. Női kézilabdacsapatunk a negyedik helyen áll
az első osztályban, és folyamatosan részt vesz a nemzetközi kupákban, férfi kézilabdacsapatunk a II. osztályban első helyen áll, és
úgy néz ki, hogy feljutnak az
NB I-be. Ugyanezt elmondhatom a futsalról is, II. osztályú futsal csapatunk vezeti a bajnokságot, és felkerülhet az első osztályba.
A férfi futballcsapatunk
az NB II másodosztályában
szerepel, ha lenne egy kis tőkeinjekció, feljebb kerülhetne. A vízi sportok, kajak-kenu, evezés, úszás, vízilabda
kimagaslóan teljesítenek, de
ugyanez elmondható a birkózókról is.
Több váci egyesületben
sportolónak is esélye van
még, hogy kvalifikálja magát a londoni Olimpiára. Nagyon drukkolunk, a váci Re-

kormányzat továbbélésének
feltétele. Az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokat a
polgármester úr felügyeli, én
a rekonstrukciót felügyelem.
Az biztos, hogy egy teljesen
megújult, korszerű kórházat
fogunk tudni átadni.

ménység atlétáinak is, akik
közül három sportolónak is
esélye van, hogy kijusson a
XIV. Nyári Paralimpiai Játékokra Londonba. Vác mindig is híres volt az utánpótlás neveléséről, az évtizedek folyamán több olimpiai bajnokot is adtunk az országnak.
– És milyen esély van
arra, hogy a város az
idén is legalább annyival
tudja támogatni a sportot és a kultúrát, mint tavaly?
– Tavaly mind a kultúrát,
mind a sportot erőn felül támogattuk. Tény, hogy likvidhitelből nem lehet támogatni sem a kultúrát, sem a
sportot. De minden erőnkkel
azon leszünk, hogy megtartsuk értékeinket, és ugyanezen a szinten, ahogy eddig
is támogassuk a Vácon működő egyesületeket.

Népszerűvé vált a főtér
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Dunakeszi készül a járásközpont
feladatainak ellátására

Összehangolt lobbizás viheti
előrébb a régió helyzetét

Idén 18 utcát aszfaltoznak le, újabb körforgalmi csomópont épül, miközben előkészítik a városközpont kiépítését

Lapunk sorozatot indított, hogy a térség valamennyi számottevő településének polgármesterétől megtudakolja, mit várnak az idei esztendőtől, illetve a lakosság mire számíthat 2012-ben. Mostani számunkban Sinkó Vilmosné, Zebegény polgármestere és
Rudolf Józsefné, Nagymaros alpolgármestere osztotta meg olvasóinkkal az idei év feladatait, elképzeléseit.

Dunakeszi polgármestere szerint a város hosszú távú terveinek kidolgozása mellett
2011-ben sikerült kiépíteni az eredményes önkormányzati működés szilárd alapjait,
melyet jól segít a szervezeti struktúrájában is megújult Polgármesteri Hivatal szakmai
apparátusa. Dióssi Csaba az idei tervekről szólva kifejtette: 18 utca kap szilárd burkolatot, tovább bővül a városi kerékpárút-hálózat, újabb körforgalmi csomópont épül.
Megkezdődik a városközpont kiépítésének előkészülete, újra lesz Dunakeszi Feszt,
felkészülnek a járásközponti feladatok ellátására is, s újdonságként évzáró bulival búcsúztatja a 2012-es esztendőt a város...
- Az elmúlt évben számos nagy
horderejű program alapjait tettük le, indítottuk el, melyek közül néhány a négy éves önkormányzati cikluson is túlmutat –
kezdte nyilatkozatát Dióssi Csaba polgármester, aki az idei feladatok között kiemelt helyen
beszélt a város életét alapvetően
meghatározó fejlesztésekről, beruházásokról.

Az idei esztendő tervei között
szerepel annak a P+R programnak az előkészítése, melynek keretében a város három vasútállomása mellé tervezett új parkolóhelyek kiépítéséhez szükséges forrásra a MÁV-val közös
EU-s pályázaton indul az önkormányzat.
- Nagyon bízom benne, hogy a
pályázat, és a versenyeztetés az

Idén tovább folytatódik a kerékpárút-hálózat építése
- Tavaly 13 utcát láttunk el szilárdburkolattal, az idei terveink
között 18 szerepel, melyek közül
- főleg a kisebb forgalmú utcákat
– viacolorral fedünk le.
Terveink szerint összekötjük
a Fóti úti kerékpárutat a tavaly
átadott – a város déli kapujától
a Duna-partig kanyargó – 3 kilométeres szakasszal. Emellett
a kertvárosi területeken kialakítjuk – a gyártelepi vasútállomástól kiindulva egészen a Lóversenypálya melletti Kápolna
utcáig - a kerékpáros „Nagykörutat”, amelyre „felfűzzük” az általános iskolákat.
Ezt a két, meghatározó szakaszt idén mindenképpen szeretnénk kivitelezni – hallhattuk
a polgármestertől, aki elmondta, hogy a kerékpárút-hálózat jelentős mértékű bővítését elsősorban az úttest felfestésével,
kerékpáros sáv kialakításával,
a forgalmi viszonyok átalakításával, KRESZ táblák kihelyezésével érik el. – Olyan megoldást
alkalmazunk, amely garantálja
a kerékpárosok biztonságát. Bízom benne, hogy a kerékpárosok és az autósok nálunk is elfogadják és alkalmazkodnak az
Európa szerte jól működő gyakorlathoz – tette hozzá.

idén lezajlik, és legkésőbb 2013ban elkezdődhetnek a munkálatok. Reményeim szerint ebben
az együttműködésben - a MÁVval összefogva - megoldást találunk a Dunakeszi nagyállomás
felújítására, érdemi hasznosítására is.
A város egyik legnagyobb forgalmat bonyolító közlekedési útvonala, a Fóti út, melyre az
Alagliget lakópark, a repülőtér,
és a Határ út felöl „szinte lehetetlen felhajtani”. – Sokat lobbiztunk
a térségben élőket és közlekedőket sújtó közlekedési akadály felszámolása érdekében, melynek
eredményeként még az első félévben átadásra kerül a Fóti út és
a Határ út csatlakozásánál épülő
körforgalmi csomópont – jelentette ki Dióssi Csaba.
A gyalogosok biztonsága érdekében a város több pontján építenek zebrát. A tervek készítését és kivitelezéseket egy „csomagba” koncentrálták, melynek
eredményeként a korábbi 400450 ezer forint helyett még a 250
ezret sem éri el egy világítással
ellátott zebra tervezési költsége.
Dióssi Csaba amilyen fontosnak tartja a közlekedési állapotok javítását, az oktatási és
egészségügyi intézmények za-

vartalan működtetését, a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelését, ugyanolyan
jelentősnek tekinti a város kulturált arculatának megteremtését, a rendezett, ápolt, gondozott
környezet kialakítását.
- Azt szeretnénk elősegíteni,
hogy a városban élő negyvenezer ember ne csak lakóhelyének, hanem otthonának érezze
Dunakeszit. Kulturális, sport és
egyéb közösségi programjainkkal, egymás teljesítményének elismerésével, értékeinek megbecsülésével olyanná szeretnénk
formálni közgondolkodásunkat,
melyben mind többen vallják:
„Dunakeszi a mi városunk!” Talán nem hangzik szerénytelenül,
ha a tavalyi nagy sikerű Dunakeszi Feszt három napos programjainak fogadtatására utalva azt mondom: az elismerések
igazolják közös céljaink érdekében tett erőfeszítéseink eredményességét. Az idei rendezvényt ha lehet – szeretnénk még sikeresebbé formálni, melyet 2012
zárásaként követ majd egy nagyszabású Évbúcsúztató buli a lakótelepi Casalgrande téren.
De addig még sok víz lefolyik
a Dunán, bőven van teendő, hiszen a fentiek mellett nem kisebb feladatra vállalkozik az önkormányzat, mint a közel nyolcszáz éves településhez méltó főtér kiépítését szolgáló program
elindítására. S mindeközben a
városnak fel kell készülnie történelme során a legjelentősebb
közigazgatási feladatra, a járásközponti teendők ellátására.
2013. január elsején kezdik meg
működésüket a Kormányhivatalok járási hivatalai az – eddig
nagyrészt a települési jegyzőkhöz rendelt - államigazgatási feladatok ellátására. A közigazgatási rendszer átszervezésével Pest
megyében 15 járás kialakítására
kerülhet sor, ezek egyike lesz a
dunakeszi. A több százéves múltra visszatekintő járási rendszer
visszaállítása révén külön válik
az önkormányzati munka és a
hatósági feladatok ellátása. A járási székhelyen történik a hivatalos, állami ügyintézés, minden
szolgáltatás elérhetővé válik.
Dióssi Csaba örömét fejezte
ki, hogy országgyűlési képviselőként aktívan közreműködhetett és lobbizhatott azért, hogy
2013. január 1-től Dunakeszi járásközpontként szolgálja ki a város mellett Fót, Göd, Csomád és
valószínűleg Mogyoród polgárait. Az eddigi kistérségi együttműködés a Dunakeszi Járás létrejöttével még jelentősebb fejlődés esélyét hordozza magában a
települések számára – mondta a
politikus.
Vetési Imre

1. Milyen fejlesztéseket terveznek befejezni vagy elindítani ebben az esztendőben?
Sinkó Vilmosné: – Az elmúlt
években nagyobb beruházásokat, fejlesztéseket nem terveztünk, és nem hajtottunk végre, elsősorban források hiányában. Képviselő-testületünk, velem egyetértésben, inkább a takarékos gazdálkodás mellett
döntött. Ennek köszönhetően
nagy hitelállománnyal nem rendelkezünk, viszont apró, kisebb
anyagi forrást igénylő, a település szebbé, élhetőbbé tétele érdekében megvalósított beruházást számtalan esetben végeztünk. Idén mégis megvalósítunk
két régóta húzódó beruházást.
Egyrészt a Zebegényi Iskolásokért Alapítvány által megpályázott IKTSZ pályázat fog megvalósulni. Ezzel Zebegény gazdagabbá válik, közösségi terekkel, amelyek hiánya idáig akadályozta a civil szervezetekben
folyó tevékeny munkát. A második megkezdett beruházásunk,
amit 2012-ben befejezünk, az
Önkormányzat akadálymentesítése. Természetesen idén is tervezünk olyan kisebb beruházásokat, melyeket elsősorban a településen élők áldozatos munkája révén tudunk megvalósítani és anyagi többletforrásokat
nem igényelnek.
Rudolf
Józsefné

Rudolf Józsefné: – Nyertes
pályázataink közül több megvalósítását idén kívánjuk megkezdeni. 1,6 milliárd forint értékben kerül sor az árvízi védvonal,
a gátrendszer kiépítésére, valamint a városközpont rehabilitációjának megkezdésére. Ezen kívül
a Gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat kap majd új, a feladatelvégzésnek megfelelő épületet.
Egy önkormányzati ingatlanunk
felújítása történhet meg szintén
egy győztes pályázat segítségével. Ezek a fejlesztések az idei év
során megkezdődnek, de hatalmas volumenük miatt a következő évre is átnyúlik megvalósulásuk. Új programok beszerzésével
kívánjuk (élelmezési, könyvelési)
hatékonyabbá, magasabb színvonalúvá és ügyfélbaráttá tenni a
működésünket. A Fehérhegy vízelvezetése is megvalósulhat sok
év után, szintén egy nyertes pályázat segítségével. Jelenleg ez a
projektünk van a legelőrehaladottabb állapotban.
2. Az idei évre tervezett
költségvetés fedezetet nyújt-e
a település életszínvonalának növeléséhez vagy legalább a szinten tartásához?

Sinkó Vilmosné: – A költségvetés tervezett bevételi oldala,
már évek óta nem fedezi a minimálisan betervezett kiadásokat.
Évek óta borotvaélen táncolva
próbáljuk csökkenteni a kiadásainkat, növelni a bevételeket,
a kivetett adók minél nagyobb
százalékban való beszedésével.
Mára már a szinten tartás is elérhetetlen álom. Önkormányzatunk még nem fogadta el a 2012
évi költségvetését, de az előzetes bizottsági tárgyalások alapján bizton állíthatom, hogy a
200-220 milliós költségvetésben
idén is van 10-12 milliós lyuk.
Rudolf Józsefné: – Nagyon
nehéz feladat csökkenő állami
finanszírozás mellett megtartani intézményeinket, és legalább
ezen a szinten fenntartani, megtartani városunk életminőségét.
Sok olyan napi problémával
kell megküzdenünk, melyet csak
támogatók bevonásával, a civil
szervezetek önzetlen segítségével tudunk megvalósítani.
3. Az iskolák állami felügyelet alá való visszatérésével mennyire változik meg
a település oktatáspolitikája, gazdasági helyzete?
Sinkó Vilmosné: – Önkormányzatunk nem szeretné, ha iskolánk állami felügyelet alá kerülne. Szeretnénk élni a szerződéses lehetőséggel, amely szerint településünk önálló iskoláját megtarthatja. Ezért mi nem
is gondolkodunk azon, hogy vajon gazdaságilag hoz-e hasznot
az ilyen felállás. Az Önkormányzat az intézmény vezetőjével karöltve a kijelölt úton kíván haladni,
azaz, német nemzetiségi és alapfokú művészeti intézményként kívánjuk óvodánkat és iskolánkat
működtetni. Mindaz a többlet,
amit a gyerekek ezen ismeretek
elsajátításával kapnak, teszi iskolánkat színvonalassá, látogatottá,
és számunkra fenntarthatóvá.
Rudolf Józsefné: – Az oktatás településünkön igen központi
kérdés. Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeinknek biztosítani tudjuk a lehetőséget arra, hogy képességeikhez képest a legmagasabb szintre juthassanak el.
Szakkörök, sportolási lehetőségek, a továbbtanulásra való felkészítés, a művészeti szakok minőségi megléte a záloga a gyermekeink fejlődésének. A pedagógusok bérének átvállalása elvben költségcsökkenést jelent, de
az kérdés, hogy ennek ellentételezésére milyen adóbevételeket
és milyen mértékben veszik el az
önkormányzatoktól.
4. Ön mit tesz 2012-ben
azért, hogy még szorosabbá
váljon a sokak által nagyon
fontosnak vélt összefogás a
régió települései között?
Sinkó Vilmosné: – Ez egy jó
kérdés! Én azt kérdezném meg
inkább, hogy az elmúlt 6 évben
mit tettünk, mindannyian térségi polgármesterek az összefogás érdekében? Nos, azt gondolom, van mit pótolni. Egye-

dül a térség szinte legkisebb településének vezetőjeként nem
sokat tudok tenni. Azt gondolom,
mindannyiunknak félre kell tenni
a sértődöttséget, a felsőbbrendűséget, és valóban egymást meghallgatva, okosan vezetni településünket úgy, hogy az a térség közösségének is javára váljon.

Sinkó Vilmosné
Rudolf Józsefné: – Közös fellépés szükséges ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk lobbizni saját régiónkért. Az egyeztetések, a fórumokon való közös
részvétel, a közös pályázatok
beadása erősítheti, előbbre viheti a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket.
5. Településük büdzséjének fontos eleme a turizmusból származó bevétel. Milyen
tervekkel, programokkal szeretnének kedveskedni 2012ben az önökhöz látogató turistáknak?
Sinkó Vilmosné: – Mindannyian tudjuk, hogy a lakosság elszegényedésével a térségben megjelenő turisták száma
– vagy nevezzük őket a fizetőképes keresletnek – folyamatosan csökken. Pedig nálunk található a messze földön híres
Erzsébet forrás, amelynek vizéért a környékről sokan ideutaznak, s abból bárki, bármennyit
ingyen magához vegyen. Mivel
egyre kevesebb az itt megszálló vendég, civil szervezeteinkkel
összefogva, immáron hagyományos rendezvényeinkre invitáljuk a kedves vendégeket. A környéken ismertek a Zebegényi búcsú, a Zebegényi Napok, a Tökfesztivál, a Gőzgombóc fesztivál
rendezvényei. A tavalyi évben
nagy sikerű Sárkány fesztiválra is hívogattuk a vendégeket.
Szeretnénk, ha ismét lenne Zene
Zebegényben rendezvény, legközelebb április 21-re szombatra
tervezünk a Guidó kórus szereplésével egy koncertet.
Rudolf Józsefné: – Vannak
hosszú évekre visszatekintő, hagyományokkal rendelkező ünnepeink: a Kittenberger-nap és
a Szent István-napok. Ezeken kívül gazdag eseménynaptárunk
van, mely a városunk honlapján
állandóan elérhető. A művészetek támogatását fontosnak tartjuk. Ezért állandó kiállítási lehetőséget biztosítottunk a NAKE
részére. A Turizmus egyesület segítségével idén sor kerülhet egy Mainbaum felállítására.
Tervezzük a Helytörténeti Múzeum helyének kialakítását, hagyományaink ápolását fontosnak tartjuk.
- molnár -
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mennyiben valakinek
adóköteles jövedelme
keletkezik, arról adóbevallást kell készíteni, az adómentes bevételeket viszont
nem kell az adóbevallásban
szerepeltetni. Külön fel kell
hívni a figyelmet arra, hogy a
külföldről származó jövedelmek akkor is adókötelesek lehetnek Magyarországon, ha
azokkal kapcsolatban külföldön már történt adófizetés.
Az ilyen jövedelmek magyarországi adókötelezettségével
kapcsolatban célszerű kikérni
szakember véleményét.
Ha valaki 2011. évben egyáltalán nem szerzett bevételt,
vagy kizárólag adómentes jövedelme keletkezett, akkor annak nem kell adóbevallást készítenie. Mentesül a bevallási kötelezettség alól az is, aki
kizárólag olyan kamatjövedelmet (pl. banki kamat) szerzett
adóköteles
jövedelemként,

Nappali kórház
Szentendrén
Március végéig mintegy
300 millió forint értékű orvosi eszközöket kap Szentendre felújított járóbetegellátó központja. A fejlesztéseknek köszönhetően 16
szakellátással bővül az intézmény, köztük egynapos
sebészettel és nappali kórházzal - tájékoztatta Pázmány Annamária, a Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei (SZEI) vezetője az MTI-t.
A régi röntgengépek helyett korszerű digitális röntgen és tüdőszűrőállomás
létesül, az új orvosi eszközöknek és a rendelési idők
megosztásának köszönhetően a jelenlegi 22 szakrendelés mellé további 16 szakellátás lép be.
A laboratóriummal kiegészült gasztroenterológia
rendelésén eszközös vizsgálatra is mód lesz, és helyben lehet elvégezni az EEGés EMG-vizsgálatokat, panorámaröntgent használnak
majd a szájsebészeten, és
helyben történik a rehabilitációs ellátás is.
A felújított járóbeteg-ellátó
központban az általános sebészet mellett megjelenik a
baleseti sebészet, növekszik
az érsebészet óraszáma,
lesz
csontritkulásszűrés,
andrológia, allergológia, hallásvizsgálat, onkológiai rendelés és gyermekpszichiátria is. Az orvosok munkáját
a telemedicina bevezetése
is segíti, így a reuma, az ortopédia, a sebészet és műtő
is látja majd a digitális röntgenfelvételeket.
Az egyik legnagyobb változást az egynapos sebészet, valamint a nappali kórház kialakítása jelenti - emelte ki Pázmány Annamária. Működésükkel infúziós és egyéb kezeléseket
tudnak majd nyújtani.
A térség legkorszerűbb
egészségügyi intézménye
százezer embert képes ellátni, ami 13 település 80
ezer állandó lakóját jelenti, valamint a nyaralókat és
a turistákat. A fejlesztéseknek köszönhetően számos
esetben nem kell majd Budapestre utazni - tette hozzá az igazgató.
Az uniós támogatással
megújult szakorvosi rendelőintézetet 2011 augusztusában adták át, az épület
a korszerűsítés mellett kétezer négyzetméter alapterületűre bővült.
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Mindennapi SZJA II.

Újra itt az adóbevallás(ok) ideje. A legfontosabb tudnivaló az, hogy minden magyar állampolgár minden
jövedelme adóköteles Magyarországon, kivéve, amit jogszabály (elsősorban az SZJA-ról szóló törvény
valamint nemzetközi egyezmények) adómentessé tesz.
melyből a kifizető (pl. a bank)
az adót levonta.
Ha valaki az adóhatóságtól
postai úton adóbevallási csomagot kapott, azt csak abban
az esetben kell kitölteni és kitöltve visszaküldeni az adóhatóság felé, ha a magánszemélynek volt adóköteles jövedelme.
Azoknak a magánszemélyeknek, akik valamilyen önálló
bevételszerző tevékenységükkel kapcsolatban külön adószámmal is rendelkeznek, abban az esetben is keletkezik
bevallási kötelezettségük, ha
sem az önálló tevékenységből
nem szereztek bevételt, sem

%

más adóköteles jövedelmük
nem volt.
A bevallási kötelezettség teljesíthető
• önállóan, az érintett magánszemély által,
• az előírt feltételek fennállása esetén a magánszemély
munkáltatója által,
• az adóhatóság közreműködésével történő egyszerűsített
bevallás formájában.
Aki önállóan teljesíti bevallási kötelezettségét, az vagy
a 1153 jelű bevalláson, vagy a
1153ANY jelű adónyilatkozaton (elhíresült nevén „söralátét”) tehet ennek eleget. Ez

utóbbihoz több feltételnek is
meg kell felelni:
• a személyi jövedelemadón
kívül más adó- és járulékkötelezettsége (pl. különadó, egészségügyi hozzájárulás, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) nincs,
• a jövedelme kizárólag belföldről származik, a jövedelemmel kapcsolatban tételes
költségelszámolása nincs,
• adókedvezményeket (pl.
gyermekkedvezmény, adójóváírás) nem vesz igénybe,
• a kifizetők által levont adóelőleg és a tényleges adófizetési kötelezettség különböze-

Államtitkári látogatás a váci
Madách Imre Gimnáziumban
Salamon Tamás igazgató meghívására nyílt nevelő testületi értekezletre érkezett Vácra dr. Gloviczki Zoltán,
közoktatásért felelős helyettes államtitkár. Az értekezleten Vác szinte összes intézményvezetője jelen volt,
melynek témájául az új köznevelési törvényt választotta az igazgató
Zsúfolásig megtelt a Madách
Imre Gimnázium aulája. A város vezetése a legmagasabb
szinten képviseltette magát.
Fördős Attila polgármester és
Mokánszky Zoltán alpolgármester is megtisztelte jelenlétével az értekezletet.
Gloviczki Zoltán bevezető-

jében elmondta, hogy alapjaiban változik a törvény, köznevelési törvényről beszélünk és nem közoktatásiról.
Sajnálatát fejezte ki, hogy a
sajtóban, pontosan az izgalmi küszöb elérése érdekében
számos valótlanság jelent
meg. Ennek részben az lett a
következménye, hogy a tanárok elvesztették a jövőbe vetett hitüket.
Mint kifejtette a törvény
szövege számos olyan kérdéskört tartalmaz, melyeket
nagy valószínűséggel egyelő-

re nem tud az állam teljesíteni, de mint mondta, ha papírra sem vetjük őket, akkor a szándéktól is eltekintenénk. Példa erre a minden napos testnevelés, mely bizony
számos iskolánál teremhiány
miatt szinte megoldhatatlan
feladatot jelent.

talános iskolában keletkezett. Bizonyítottan a magyar
társadalom 30 %-a funkcionális analfabéta. Azaz felismeri a betűket, csak nem tudja értelmezni jelentésüket.
Ezért lesz az óvoda 3 éves
kortól kötelező, mert a játékos képességfejlesztéssel és
az egységes szintre hozással
ott kell foglalkozni.
Mint kifejtette, a gimnáziumi nyelvi előkészítő is azért
alakult ki és a középiskolák
sajnos azért kezdik a nulláról a nyelvi képzést, mert az

Az oktatásról általában kifejtette, hogy a szocializmus
szabályozásától és ellenőrzésétől menekülve az elmúlt
húsz évben gyakorlatilag
mindenki azt csinált az intézményekben, amit akart.
Az állam félve ellenőrzési
szerepétől, a „mindent szabad” irányába mozdult el. Így
a legnagyobb probléma az ál-

általános iskolai nyelvoktatás messze nem üti meg az elvárt szintet.
Az óra ketyeg, több lépcsőben vezetik be az új köznevelési törvényt. Az igazi változások 2013. szeptember 1-től
lépnek életbe.
Az államtitkár a találkozó
végén közvélemény-kutatást
tartott, melyből az derült ki,
hogy a tanárok a két órával
korábbihoz képest nem lettek
optimistábbak, de negatív érzésük sem alakult ki a hallottakkal kapcsolatban.

hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás, egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789 • Fax: 06-27-341-045
e-mail: kozuzem@kozuzem.hu

te az 1.000,- Ft-ot nem haladja meg.
A 1153ANY jelű nyilatkozat beküldési határideje 2012.
május 21. Ugyancsak ez a határidő vonatkozik azokra az
egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató vagy általános forgalmi adózói körbe nem
tartozó
magánszemélyekre,
akik kötelezettségüket a 1153
jelű bevalláson teljesítik. Ebben a bevallásban van lehetőség az adókedvezmények érvényesítésére, a fizetendő adó és
járulék valamint a levont illetve befizetett előlegek elszámolására, a túlvont nyugdíjjáru-

lék visszaigénylésére. Amen�nyiben a befizetett illetve levont előlegekből visszatérítés
jár, azt az adóhatóság a bevallás beérkezésétől - vagy ha a
bevallást javítani szükséges,
akkor a kijavítás napjától - számított 30 napon belül, de leghamarabb 2012. március 01-től
fizeti vissza.
Akik egyéni vállalkozók,
vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, azoknak a 1153 jelű bevallást 2012. február 27-ig kell
benyújtaniuk.
A munkáltató általi és az
adóhatóság közreműködésével történő egyszerűsített bevallás választására már nincs
lehetőség (január 31-ig illetve február 15-ig lehetett megtenni).
PARTNER Kft.
Tel.: 06(27)541-150
Hoffmann Károly
adótanácsadó

… Hogy pénze megtérüljön!
Ha fontos Önnek,
hogy vállalkozása hirdetési költsége
megtérüljön, akkor válassza a Dunakanyar
Régiót, melyet kéthetente 80 ezren olvasnak!
Hirdessen Ön is a Dunakanyar Régió című
színes közéleti újságban,
a térség legolvasottabb lapjában.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Tel./Fax: +36 27 353 520
Mobil: +36 30 342 80 32
E-mail:keszipress@invitel.hu

Legyen a Dunakanyar Régió
fotóriportere!
Ha látott valami érdekeset,
fotózza le, küldje be!
E-mail: keszipress@invitel.hu

FŰTŐMŰ
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail: termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió
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Megújult főutcáját
ünnepelte Vác
Az időjárás több mint fél évig kegyeibe fogadta a Vác Főutca-főtér Program II/1. ütemének kivitelezési munkálatait, az ünnepélyes átadás napjára – február 17-re – azonban már sűrű hóesés közepette fehérbe öltöztették az égiek a felavatandó területet.

B

II. Gödi Tájékozódási lovas verseny
Parancsőr-tiszti szolgálat

Örömmel jelentjük, hogy idén már másodszorra rendezünk Göd lovas sportokra termett lankáin tájékozódási lovas versenyt. Magát a programot a lovas hagyományoknak megfelelően Parancsőr-tiszti Szolgálatnak neveztük el. Ez egy katonai kifejezés
és ezáltal azokra a huszárokra emlékezünk, akik felderítőként, futárként az egyes
hadtestek között hozták-vitték a híreket.

A

z országban számos
helyen folyik e számban megyei bajnokság,
és éppen itt az ideje, hogy ne
csak büszkék legyünk Göd
lovas hagyományaira, hanem
mindennapi életünkben ápoljuk és tartsuk is életben azt.
2011-ben nagy sikerrel indítottuk útjára az első Gödi Tájékozódási Lovasversenyt. Bízunk abban, hogy maga a rendezvény hagyománnyá válik
és e szép régi lovas sportot
újjáéleszti a térségben, erősíti a sport, a természet szerete-

tét. Maga a terület igazi lovas
paradicsom, tájként nagyon
változatos. Tudták ezt már
eleink is, hiszen nem véletlenül építettek valamikor Göd
pusztán, „a semmiben”, ma is
indokolatlanul nagynak tűnő
vasútállomást Sissi királyné lovas vadászataihoz. Köztudott, hogy 1875-től 1880-ig
Kincsem lakhelye is a Gödi
Csárda volt. A csárda udvarán állt egy kút, mely azt a vizet adta, melyet még külföldi
versenyeire is tartálykocsival
szállítottak a legendás ver-

senyló után. Ez a Göd, Dunakeszi, Mogyoród, Szada, Veresegyház, Őrbottyán, Sződ
által határolt és Csomádot
is magába foglaló viszonylag nagy szabad terület tökéletes lovas terep. Hétvégi tereplovaglásaink során rengeteg lovassal találkozhatunk,
és gombamód szaporodnak a
tájon a lovardák.
Szeretettel várunk minden résztvevőt és érdeklődőt március 10-én. További
információ: katona.sandor@
invitel.hu.

25 éves a Gárdonyi Géza Galéria

Egy különleges galéria története
A dunakeszi Gárdonyi Géza Galéria - mely 1986-ban, a 201. számú Gárdonyi Géza Szakmunkásképző Intézetből indult útjára – az idén ünnepelte fennállásának 25. éves jubileumát. A negyedszázados évforduló alkalmából különleges, visszatekintő kiállítást
rendeztek – ezúttal a VOKE József Attila Művelődési Központban. A tárlat azon művészek alkotásait vonultatja fel, akik valaha kiállítottak a Gárdonyi Galériában.

A

galéria negyedszázados fennállása
alatt európai kitekintésű kiállítói körre
tett szert. Amellett, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosított a fiatal, szárnypróbálgató tehetségek számára - olyan országos/
nemzetközi hírű művészek alkotásait tudhatta falai között, mint – a teljesség igénye nélkül - Szász Endre grafikusművész, Szabó
Iván szobrászművész, Losonci Lilla festőművész, a karikaturista Tónió (Tóth Antal) vagy
Esteban Fekete és Pascalau Mariana festőművészek. Sok, mára ismertté vált művész karrierje épp ebben a galériában kezdődött.
Az ünnepségen elsőként a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjainak népdalcsokrát hallgathatták meg a vendégek, majd – a művelődési központ munkatársának, Ceglédi GabriHorpácsi Emília és
Dr. Losonci Miklós
művészettörténész

ellának köszöntője után – a galéria tulajdonosa, Horpácsi Miklósné Horváth Emília nyitotta meg a kiállítást.
Kiállítás-megnyitójában a kezdetekről és az
azóta eltelt évtizedekről beszélt. Emília, 32
éves óvónői pályafutás után végezte el a főiskola könyvtár szakát, majd- könyvtárosként
– került a Gárdonyi Géza Szakmunkásképző
Intézetbe. Itt kezdett el kiállításokat szervezni, bevonva a szervezőmunkába a helyi diákokat, akikkel mindemellett amatőr filmkészítésbe fogott. Később a galéria Horpácsi Emília, Fillér utcai társasházi garázsába helyezte
át székhelyét, ám nevében hű maradt az egykori anyaintézményhez. Első kiállítása Váci
György könyvkötő mester munkáit mutatta
be. Emília maga tervezte a kiállítások plakátjait és katalógusait, melyek híre még a Nemzeti Galériába is eljutott. A jelenleg is működő,
családias hangulatú galéria évente háromnégy kiállítás megrendezését vállalja.
A hajdan kiállító alkotók egy része ma már
nincs az élők sorában; az ő tiszteletükre
Sebesbogya Eszter énekelt. A kiállításon szereplő alkotásokhoz személyes történetek fűződnek, arról, hogy miként is kerültek e kiállítótérbe, vagy, hogy mi történt azóta alkotóikkal. Ezeket a mese - töredékeket - kiállítás megnyitójában - Horpácsi Miklósné Horváth
Emília osztott meg a résztvevőkkel.
M aczkay Zsaklin
Fotó: eh Fotó&Grafie
http://g4horpacsi. jimdo.com

ár már több hete használják a Dunakanyar
szívében lakók az impozáns módon megújított
belvárosi utcákat, az ünnepélyes avatásra csak pénteken került sor. A szervezők
egész napos rendezvénysorozattal várták az érdeklődőket, amely során zenés-táncos, kicsik és nagyok számára egyaránt ajánlott kavalkádot varázsoltak a főtéri színpadra. A műsornak igazán
szép díszletet adott a pazar
téli környezet.
A nap felénél a közreműködő meghívottakkal telt meg a
Városháza díszterme. Az ünnepségen elsőként Fördős
Attila köszönte meg a projekt megálmodóinak és megalkotóinak a munkát és a
helyi polgároknak a türelmet. A polgármester felidézte az elmúlt időszak legfontosabb lépcsőfokait, majd
egyúttal megnyitotta a beruházás eredményét a múltbeli
időszak látvánnyal összehasonlító fotókiállítást, amely
Cservenák Péter műveiből
állt össze.
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képvi-

Nagy siker övezte Cservenák Péter kiállítását

selő gratulált a váciaknak
a megszépült közterületekhez, majd Tátrai Tibor, a
Construm Beruházó és Kivitelező Kft. ügyvezetője foglalta össze a kivitelezés eseményeit. Ezt követően Izsóf Balázs, a Bartók Béla Zeneiskola gitárszakos növendékének
muzsikája aratott nagy sikert,
majd Buchwald Imre projektmenedzser záróbeszédében
áttekintette az elmúlt időszak
történéseit és egy, a megújult
főutcát ábrázoló fotó átnyújtásával adta át jelképesen a
váci polgármesternek az elkészült beruházást.
A záró rendezvény befejezéseként a vendégek állófogadáson vettek részt, ahol
Fördős Attila mondott po-

hárköszöntőt és fejezte ki reményét, hogy az átadott közterületeken a városlakók és
az idelátogató vendégek egyaránt örömmel töltik majd
idejüket.
A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg,
összköltsége 925.207.392 forint. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a támogatás összege 679.782.420, míg
a Projektgazda Vác Város
Önkormányzata által biztosított önrész 245.424.972
forint, amit a 2011. májusi képviselőtestületi ülésen
130 millió forinttal egészített ki.
K ereszturi Gyula

Víz Világnapi Felhívás!
FOTÓ ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓPÁLYÁZAT
A Víz Világnapja alkalmából a DMRV Zrt. fotó és képzőművészet alkotópályázatot
hirdet óvodások, általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai részére.
A benyújtandó alkotások témája: AZ

IVÓVIZÜNK VÉDELME!

1. A képzőművészeti alkotások technikája és műfaja szabadon választható (rajz, festmény),
mérete maximum 50x70 cm, óvodásoktól, és az általános iskolák alsó-felső tagozatos
diákjaitól várjuk.
2. A Fotó pályázatra maximum 2db saját készítésű fényképpel lehet benevezni,
melyeket a az általános iskolák alsó-felső tagozatos diákjaitól várjuk.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK
Pályázati kategóriák:
• óvodások
• általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály)
• általános iskola felső tagozat (5-8. osztály)
Minden pályázó maximum két képzőművészeti alkotással,
vagy két fotóval (maximum: A/4, minimum: A/5 méret) pályázhat.
Művészeti áganként minden kategóriában 1-3. díjak kerülnek kiosztásra.
A pályázat kétfordulós.
Kérjük, hogy az intézményen belül előzsűrizett, és a legjobbnak ítélt három pályamunkát legyenek
szívesek megküldeni. Csak az így beérkezett pályamunkák vehetnek részt a döntőben.
A díjazott pályamunkákat rajz, festmény, fotó kategóriában a DMRV Zrt. a központi
székházában kiállítja, továbbá a társaság újságában megjelenteti.
A legsikeresebbnek ítélt alkotásokat társaságunk benevezi a MAVÍZ Országos
rajzpályázatára is.
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. március 12. (hétfői nap)
Az eredményhirdetésre, 2011. március 30-án kerül sor.
A nyertes pályamunkákról a helyi sajtón keresztül adunk információt.
A pályamunkák beküldésekor szíveskedjenek feltüntetni az alábbi
adatokat:
- a pályázó neve,
- a pályázó életkora, iskolai osztálya, a képviselt iskola pontos neve, címe,
- a pályázó elérhetőségei: postacím, telefon, e-mail.
A pályamunkákat postán, vagy elektronikusan a DMRV Zrt. Titkársági
Osztályára kérjük megküldeni.

Postai cím:
DMRV Zrt. 2600 Vác Kodály Zoltán u. 2.
e-mail: tko@dmrvzrt.hu
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A Dunakanyar Hangja válogatása
teltházas sikert hozott
51 énekes jutott a pénteki elődöntőbe

Több mint 100 énekes jött el péntek este a III. Dunakanyar Hangja énekversenyre. Délután 4 órától alig lehetett a
váci művelődési központ aulájában elférni a sok jelentkezőtől és érdeklődőtől. A rendezvényre szerte az országból,
sőt határon túlról is érkeztek az énekesek.
Voltak, akik több mint 200
km-t utaztak Vácig csak
azért, hogy megmutassák tehetségüket. A regisztrációk
után a versenyzők és a közönség is a színházteremben
foglalt helyet, ahol elsőként
a Dunakanyar Hangja énekverseny ötletgazdája és főszervezője Wernke Ádám köszöntötte a jelenlévőket.
A szabályok ismertetése és
a támogatóknak szóló köszönetnyilvánítás után, Vác város kultúráért felelős alpolgármestere Mokánszky Zoltán nyitotta meg hivatalosan az idei rendezvényt. Mint
mondta: reméli idén is egy
Kováts Veronikához hasonló tehetségre bukkannak, aki
szintén Vác jó hírét viheti a
nagyvilágba.
A legfiatalabb énekes egy 8
éves kislány volt, míg a leg-

idősebb egy 65 éves nyugdíjas bácsi, akik mindketten

magyar népdalt énekeltek.
A több mint négy órás meghallgatás után, végül a zsűri
tagjai (Szabó Mariann, Toldi Tamás, Wernke Ádám,
Loksa Levente, Majoros Ba-

lázs, Rozina Tamás, Rozina Tímea, Polgár László)

51 énekest juttattak be a versenybe.
- Az óriási érdeklődéssel kísért válogató után pénteken
rendezzük a III. Dunakanyar
Hangja énekverseny elődön-

tőjét – tájékoztatta szerkesztőségünket a rendezvény ötletgazdája és egyben főszervezője. Wernke Ádám szerint fergeteges hangulat és
drámai pillanatok várhatóak a február 24-i megmérettetésen, hiszen a tét nem kisebb, mint a 25 fős középdöntőbe jutás.
- Nagyon tehetséges, jó énekesekre leltünk ezúttal is, nehéz lesz a zsűri dolga – utalt a
verseny színvonalára Wernke
Ádám, aki ezúttal is kiemelte:
a szervezők sok szeretettel
várnak minden érdeklődőt
pénteken délután 5 órától,
amikor az énekesek szabadon választott dalokat adnak
elő. A rendezvény mindenki
számára ingyenesen látogatható.
-A SZERK.Fotó: Cservenák Péter

www.dunakanyarregio.hu
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MÁRCIUSi programajánló

Március 16. péntek 19 óra

Chameleon Jazz Band koncertje
Vendég: Szulák Andrea
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás
napján: 1500 Ft

Március 20. kedd 19 óra
Neil Simon: A 88. utca foglyai
vígjáték egy részben
Szereposztás: Básti Juli, Kern András, Borbás Gabi, Szabó
Éva, Papp János
Rendező: Ilan Eldad.
A Centrál Színház és az Orlai Produkciós Iroda közös
előadása.
A belépőjegy ára elővételben: 3000 Ft, az előadás
napján: 3300 Ft

Március 22. csütörtök 19 óra
Kontaktus
hangköltészet + mozgásművészet
Közreműködnek: Kevin Kastning gitárművész (USA,
Massachusetts), Szabó Sándor gitárművész és
Major Balázs (dob).
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, az előadás
napján: 1300 Ft

Március 24. szombat 19 óra
Hollywoodi Duettek
Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra élőzenekaros
nagykoncertje
A belépőjegy ára: 3600 Ft

Szervező:
MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206 •
informacio@mimk.vac.hu • www.mimk.vac.hu
További jegyértékesítés:
Tourinform Iroda Vác
2600 Vác, Március 15 tér, Tel: 27/316-160
vac@tourinform.hu • www.tourinformvac.hu
Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással www.ticketportal.hu
Támogató: Duna-Dráva Cement Kft.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Torkos Csütörtök!

Folyamatosan jelentkeznek a vendéglátóhelyek a Magyar Turizmus Zrt. által immáron 7. alkalommal meghirdetett, országos népszerűségnek örvendő Torkos Csütörtök akcióra. A néphagyományon alapuló, hamvazószerdát követő napon zajló kampány idén február 23ára esik.

városi magazin

Közéleti újság

Aktuális
és korábbi
lapszámainkat
megtekintheti a

dunakanyarregio.hu
online
hírportálon.

Apróhirdetés
Bár a "torkos vendégek"
közül is sokan "bejelentkeztek" már erre a napra, érdemes böngészni a Torkos Csütörtök hivatalos honlapját, a
www.torkoscsutortok.hu oldalt, ahol folyamatosan frissítik a részt vevő éttermek
listáját, és asztalfoglalásra is
lehetőség nyílik. Azok, akik
"utazási éhségüket" is ked-

vezményesen szeretnék csillapítani, az MT Zrt. www.itthon.hu oldalán tekinthetik
meg az akcióhoz csatlakozott
kereskedelmi szálláshelyek
"Torkos csomagjait", amelyeket éttermi számlájuk vagy
az éttermekben található
szórólap felmutatásával vehetnek majd igénybe február
23-át követően.

• Dohányzásról leszokás
fül akupunkturával. Bejelentkezés: Bém Éva,
tel.: +36-30-207-3444
• Magas keresettel munkatársakat
keresek,
nem ügynöki munkára.
Fix+jutalékért.
T.: 30/520-4512

Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tervezőszerkesztő:
Tamás László
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Dunakeszi a Magyar Labdarúgó Szövetség alközpontja

„Kis” Puskások, Bozsikok,
Albertek, Nyilasik kerestetnek
A Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai vezetése programot dolgozott ki a hazai futballutánpótlás tömegbázisának
szélesítésére, a tehetségek felkutatására. A tehetséggondozás részben a korábbi Bozsik és NUPI programra épül, de
számos szakmai és strukturális változást tartalmaz, mely jó esélyt ad arra, hogy a legendásan híres fiatal magyar
tehetségek felnőttként is sikeres futball karriert fussanak be.

F

utballszerető emberként reménykedünk,
hogy e rendkívül széles körű szakmai
munka gyümölcseként olyan
kiváló tehetségeket nevelnek
fel a szakemberek, mint amilyen egykoron Puskás, Hidegkúti, Kocsis, Bozsik, Albert,
Tichy, Détári vagy a ma is aktív Gera volt.
Az MLSZ szakemberei három pillérre épülő - egyesületi, intézményi, és tehetség kibontakoztató – programot indítottak el. A szakmai siker záloga lehet, hogy
az MLSZ jól felépített struktúra szerint irányítja, koordinálja az utánpótlás nevelést.
Minden megyében szakmai
igazgató felügyeli az MLSZ által létrehozott alközpontok
tevékenységét. A legtöbb alközpont – hat – Pest megyében működik, mivel az utánpótlás labdarúgók száma itt
a legmagasabb. A hat alközpont egyike a Dunakeszi Alközpont, melynek szakmai
irányítója Kónya Károly.
- Dunakeszit érte az a megtisztelő felkérés, hogy a Dunakeszi, Veresegyház, Gödöllő körzetekből szervezett
alközpont vezető települése
lehet. A város szempontjából
ez a státus presztízst jelent,
de ugyanakkor felelősséggel

A világhírű játékos fotója előtt: Kónya Károly és Karlbauer Bálint

is jár – mondja büszkén a kiváló sportvezető, edző, a helyi Széchenyi iskola pedagógusa.

- Megtisztelő, de nagyon
felelősségteljes
feladatra
kaptam felkérést, melyet az
MLSZ országos és megyei

A kosárlabda
után családi
focival…

irányelvei alapján végzek,
felügyelek és irányítok. Tizenhat településen több mint
500 gyermek utánpótlásképzéséért, és mintegy 40-50
edző szakmai tevékenységéért vállalok felelősséget.
Kónya Károly rendkívül
aktív sportvezetői tevékenységét úgy látja el, hogy főállásban tanít a Széchenyi István Általános iskolában. Alközpont vezetői munkám
mellett az intézményi program keretében 6 intézményt
(5 iskola+1 óvoda) összefogó körzet vezetője vagyok,
a tehetség kibontakoztató
program keretében, az U14es Pest Megye Válogatottnál
látok el edzői feladatokat.
A válogatottal egyébként
egy Németországban rendezendő nemzetközi tornára
és a Telkiben szervezendő
nyári országos kiválasztóra
készülünk gőzerővel. Ezek
mellett a Dunakeszi Kinizsi U15-ös csapatának munkáját is irányítom – mondja
lelkesedéssel a hangjában a
pedagógus-szakember, aki
nagyon szoros napi időbeosztás szerint dolgozik, kevéske szabadidejét igyekszik kizárólag a családjával
együtt tölteni.
Vetési Imre

városi magazin
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Császár Gyula
emlékére

Életének 43 évében elhunyt Császár Gyula, aki mindenkinek csak Csaszi volt! Legendás alakja volt ő a
magyar futsalnak, mint ahogyan első csapata is ma
már szintén legenda. A teljesség igénye nélkül: csapatában, az AC Párnában olyan játékosok rúgták a
bőrt, mint Tóth Szabolcs, Madarász János, Baranyai
Pál, Szekula Ferenc, Korolovszky Gábor, a "Farek" ikrek, Kovacsics Károly, Lovas Károly, Lalusz Ferenc,
Tóth Iván, Szabó Zoltán, stb...

S

enki más nem szerette, nem tisztelte úgy
soha a csapatában játszó játékosokat, mint Ő!
Imádta Őket! Az utolsó fillérjeit is odaadta nekik,
ha erre volt szükségük, de
nem ezért szerették. Örökké vidám lénye, hihetetlen
vitalitása mindig átragadt a
környezetére is. Jó volt vele
lenni! A futsal pedig az élete volt! Az AC Párna sikerei
után pár évig hátat fordított
kedves sportjának, de nem
bírta sokáig nélküle. Gyöngyösön adatott meg neki a
lehetőség, hogy visszakerüljön a futsalba. Ott is nagyon akarta a sikert, talán
túlzottan is.
A következő lehetőséget Vácon kapta Burzi
Zsoltéktól. Apait-anyait beleadott és a második évre
sikerült is a helyi tehetségekből és régebbi nagyszerű játékosokból olyan csapatot kialakítania, amelyik
jó eséllyel pályázott az NB
I-be jutásra! Méltó ellenfélre is találtak a Dunakeszi
csapatában, akiket nagyon
tisztelt, ezért, amikor csak
tehette meg is nézte Őket
a bajnoki meccseken. Úgy
érezte, újra alkotni tud!
... de ezt már nem tudja
befejezni! Ám biztos vagyok
benne, hogy nem hagyja magára ezután sem a futsalt.
Odafentről már izgatottan
várja a rájátszásbeli VácDunakeszi mérkőzéseket...
Kedd este - amikor még

utoljára tudtunk jóízűen beszélgetni - még büszkén mutatta Szijjártó Péter neki írt
SMS-ét, a pénteki mérkőzésről. Minden gondolata
akkor is a futsal körül forgott, a versenybizottsági határozatok felől érdeklődött.
Másnap este, mielőtt a műtőbe vitték, azt kérte, szorítsam meg a kezét..., nem tudtam akkor, hogy ezt utoljára tehetem. Mielőtt azzal a
szörnyű ággyal befordultak
vele a műtőbe, még odaszóltam neki: - Csaszi erős légy!
És hüvelykujjamat felfelé
fordítottam. Az ágyon, Ő is
úgy tett...
Nekem fontos volt, tudja, hogy vele vagyok! Most
meg itt hagyott mindanynyiunkat! Csaszi! A barátságunk - és nem csak az
enyém - tovább él! Mindaddig, amíg mi is!
Isten Veled! Vigyázunk a
családodra!
Király Gábor
Forrás: magyar futsal
(Császár Gyulát 2012.
február 23-án helyezték
örök nyugalomra.)

Az idén tízesztendős gödi
Belépés Családostul kulturális és sportmozgalom januári állomásán a kosárlabdázásé volt a főszerep, ám a kosárostrom mellett asztalitenisz is szerepelt a palettán.
A családi mérkőzések és a
kosárdobó versenyek is népszerűnek bizonyultak, levezetésképpen pedig rögtönzött kaucsukcsatákat vívhattak a zöld asztalt is pártolók.
A „BeCsal” február 25-én
reggel nyolctól a Balázsovits
Sportcsarnokban családi teremlabdarúgó-tornával folytatódik – decemberben 38
csapat nevezett, így a szervezők ismét népes tornára
számítanak. A programban
gombfoci is szerepelni fog,
várhatóan „ismert” résztvevőkkel. Március 3-án rajtol
a 8 állomásos „Túrázzunk
együtt” családi túramozgalom, amelynek kiírása a god.
hu és a belepescsaladostul.
mlap.hu honlapokon lesz
megtekinthető.
V. F.
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